
СМЯДОВО 

     Жътвата закъснява 

 
Заради валежите жътвата на пше-

ницата, засята в община Смядово 

закъснява. И в цялата област Шу-

мен на много места тя не е започ-

нала. За сравнение към днешна 

дата през м.г. в Шуменско вече 

са били ожънати над 12% - ин-

формация от Областната земе-

делска служба-Шумен. Земеделс-

ките производители са притесне-

ни, ако комбайните няма да мо-

гат да жънат и през тази седмица 

в масивите поради лоши клима-

тични условия. Много от земе-

делските стопани са на мнение, 

че качеството на зърното на ече-

мика, пшеницата и маслодайната 

рапица ще падне през тазгодиш-

ната реколта в областта.  /с 

 

 

 

Във връзка с актуализиране на споразуменията между собствениците и/или ползвателите на земеделски земи в община 

Смядово от 1 до 31 юли т.г. съгл.чл.37в от ЗСПЗЗ е необходимо всички заинтересовани лица да се обърнат за повече 

информация в Общинската поземлена служба Смядово с адрес: гр. Смядово, пл.Княз Борис І/в читалище 

“Братство1860”/ или на тел. 05351/22-77. 

Издание на Общинска администрация Смядово 

Гр. Смядово,  пл. “Княз Борис І  “ № 2, Телефон: 05351/20-33, Факс: 05351/22-26 

E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg  www.smyadovo.bg 

Разпространява се безплатно 

15 юли 2010 г., година ІV, брой 14(99)  

 

Календар 

Исторически бележки 

 

 

Информация за земеделски-

те производители 

Националното сдружение на об-

щините в  

Република България планира сре-

ща с  

Агенцията по заетостта 

Седмица на разнообразието организира МТСП 
 

 Министерството на труда и социалната политика организира Седмица на разнообразието под мото „Толерантност, 

уважение, разбиране и равенство”. Информационните дни и кръглите маси ще се състоят от 12-ти юли до 23-ти юли 

2010 г. Инициативата ще се проведе в 7 области на България – София (Правец), Пловдив, Монтана, Велико Търново, 

Шумен, Бургас и Варна. 

В кръглите маси ще участват представители на МТСП, Комисията за защита от дискриминация и местните общности. 

В Правец форумът ще бъде на 12-ти юли, в Пловдив на 14-ти юли, в Монтана на 16-ти юли, във Велико Търново на 20-

ти юли, в Шумен на 21-ви юли, във Варна на 22-ри юли и в Бургас на 23-ти юли 2010 г. 

Седмицата на разнообразието се организира в рамките на проект „Прогрес към равенство: национални ефективни и 

иновативни практики за превенция и борба с дискриминацията” по програма „Прогрес” на Европейския съюз. Тя цели 

насърчаване на равнопоставеността и постигане на по-добра осведоменост по въпроси, свързани с идентифициране и 

преодоляване на дискриминацията сред местните общности - общински органи, областна администрация, неправителс-

твени организации, местни представители на бизнеса и работодатели, регионални структури на синдикатите, регионал-

ни структури на Министерство на образованието, младежта и науката, Агенция за социално подпомагане и Агенция по 

заетостта.  

В рамките на същия проект Комисията за защита от дискриминация организира открити приемни за граждани, на кои-

то експерти от Комисията за защита от дискриминация ще приемат и консултират сигнали и жалби на граждани за дис-

криминационни практики по различни признаци. /МТСП 

Ще бъдем ученици 

 
Бъдещите първокласници 

поднесоха своя поздрав 

към своите учителки, ро-

дители и близки във Въз-

рожденски комплекс Смя-

дово... 

 
повече на стр. 2 



Стр. 2 СМЯДОВО 

ЩЕ БЪДЕМ УЧЕНИЦИ 

 
С тържество, организирано във Възрож-

денски комплекс Смядово, децата от под-

готвителната  гр упа  при ОДЗ 

“Маргаритка” Смядово, с много любов 

благодариха на своите учителки С. Кай-

кова и Димова, директорката на детското 

заведение Янка Йорданова и колектива 

за грижите и вниманието, с които са ги 

обгръщали през годините. Наесен те ще 

бъдат в 1 клас.  

С празничната програма те пока-

заха на всички колко много са 

научили и че са готови за пре-

дизвикателствата на училището.  

 

 

 

Щастливо и безгрижно  

детство, мили деца! 

ТОВА ВИ ИНТЕРЕСУВА 

Националното сдружение на общините в  

Република България планира среща с  

Агенцията по заетостта 

 

НСОРБ планира среща с Агенцията по заетостта, на 

която ще се поставят въпроси по Националната прог-

рама „От социални помощи към заетост” и стартира-

нето на процедурите по схема „Развитие” на Опера-

тивна програма „Развитие на човешките ресурси”. В 

срок до 16 юли т.г. всички общини могат да заявят 

желание за участие и да изпратят  въпроси и информа-

ция за възникналите проблеми, които искат да бъдат 

обсъдени на срещата. 

Срещата се планира за 21 юли в София.  

ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ В ЛЕТНИТЕ ЖЕГИ ОТ СЛЪНЧЕВ И ТОПЛИНЕН УДАР 
 

Във връзка с повишаването на температурите през летния сезон Министерството на здравеопазването напомня на граждани-

те, че най-застрашени от слънчев удар са възрастните над 60 години и децата, както хората със сърдечносъдови заболявания 

и хората със затлъстяване.  

За да се предпазят, трябва да стоят на сянка, особено в обедните часове, да се пазят от пряка 

слънчева светлина, да носят шапка в града и да ползват плажен чадър на плажа, да носят 

памучни и леки дрехи, да 

пият повече течности, да не 

употребяват алкохол през 

деня, да избягват физическо-

то натоварване, летуващите 

на морето да не стоят на пла-

жа между 11 и 14 часа. При 

наличие на слънчев удар болните се пренасят на сянка и им 

се поставят студени компреси на главата. Разликата при топ-

линен и слънчев удар е в това, че топлинен удар може да се 

получи не само на слънце. При него най-неприятното услож-

нение е, че спира отделянето на пот в следствие на дехидра-

тация, за разлика от слънчевия удар, където потоотделянето е 

запазено.  

Топлинен удар може да се получи при работа в топли и влаж-

ни помещения, при задушно време и висока влажност на въз-

духа и на открито. При такива условия се затруднява отделя-

нето на топлина от организма към околната среда. Предраз-

полагащи моменти за това са усилена физическа работа при 

пълен стомах, употреба на алкохол, носене на дебели и затворени дрехи, както и наличие на сърдечно-съдово заболяване и 

затлъстяване.  

Признаците на слънчев и топлинен удар са сходни. Налице са главоболие, 

зачервяване на лицето, обилно изпотяване, ускорено и затруднено дишане, 

отпадналост, гадене или повръщане, световъртеж и бучене в ушите. При по-

тежки форми настъпват загуба на съзнанието, халюцинации и гърчове. Пър-

вата помощ при топлинен или слънчев удар трябва да се окаже бързо, незави-

симо от степента на увреждане. Пострадалият се пренася на хладно, сенчесто 

и проветриво място. Дрехите му се разхлабват, той се напръсква с вода, на 

главата му се поставя студен компрес. Мокри кърпи се поставят и на гърдите, 

корема и гърба и му се дава да пие студена вода. При загуба на съзнание и 

спиране на дишането и сърдечната дейност се прави изкуствено дишане и 

непряк сърдечен масаж. Пострадалият се транспортира в лежащо състояние 

до медицинско заведение. Най-тежките поражения са кома, депресия на всич-

ки жизненоважни функции, но ако човек бъде охладен навреме, възвръща 

нормалния си тонус след 4 до 5 часа.  

Симптомите на слънчевия удар са отпадналост, главоболие, гадене, повръщане, световъртеж, до припадък, но за разлика от 

топлинния удар не спира потоотделянето.  

Първа помощ при слънчевия удар се прилага при изолация от въздействието на топлината, като пострадалия се поставя в 

полуседнало положение и се поставя студен компрес на главата. Ако пострадалия е в състояние да приема течности му се 

дава обилно да пие охладени и подсладени напитки. При липса на подобрение е необходимо да се предприеме транспорт до 

лечебно заведение, където ще се води борба с мозъчния оток.  

Най-често подаваните сигнали в РИОСВ 

– Шумен са за замърсяване с отпадъци   
 

        Най-често подаваните сигнали от гражданите в 

региона са за замърсяване с отпадъци. За първото 

шестмесечие на годината от експерти на РИОСВ – 

Шумен са извършени проверки по 70 сигнала за за-

мърсяване на околната среда. Двадесет и шест от тях 

са за образувани нерегламентирани сметища, за неза-

конно изгаряне на отпадъци, за изхвърляне на строи-

телни, производствени и животински торови отпадъ-

ци. Сигнали са постъпили и за изтичане на отпадни 

води, за незаконна сеч, за измерени наднормени нива 

на шум от производствени обекти и др.  

        По всич-

ки сигнали са 

предприети 

мерки и е изп-

ратен отговор 

до заинтере-

сованите лица 

в законоуста-

новения срок. 

Дадени са 48 

предписания 

и са съставени 

10 акта за административно нарушение. Санкциите за 

констатираните нерегламентирани действия, съгласно 

екологичното законодателство, са в размер на 5 350 

лева, като най-голям дял се пада на глобите за замър-

сяване на околната среда с отпадъци – 4 850 лева.  

инф. от РИОСВ Шумен 

 

РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА  

РАЗВИТИЕТО НА  

СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 
 

Във връзка с изготвянето на областна стратегия за развитието на социалните услуги 

за област Шумен, всички общини трябваше да направят анализ, показващ конкрет-

ната ситуацията по отношение на социалните услуги, да се посочат потребностите от 

социални услуги, насочени преди всичко към хората от най-уязвими групи и да се 

планират дейност за тяхното социално включване на общинско ниво.  

 

Такъв анализ за състоянието на социалните услуги в община Смядово беше подгот-

вен и изпратен в Област Шумен още в края на месец юни, т.г. Това ще позволи в 

общината да бъдат разкрити нови социални услуги, да бъдат разширени съществува-

щите като дейности и капацитет или да се предложи преструктуриране на други ус-

луги, ако е необходимо. Анализът съдържа ясно формулирани изводи и препоръки с 

конкретни предложения, характеристика на демографската и социално-

икономическата ситуация, описание на съществуващите социални услуги и изводи-

те.  

Всички анализи бяха разгледани и обсъдени на проведената работна среща на 

12.07.2010г. в Област Шумен, ръководена от заместник областния управител д-р 

Емилия Станчева. 

Направените анализи ще бъдат основа за изготвянето на областния анализ.  

Следва изготвянето на областната стратегия за социални услуги за следващия 5-

годишен период, която включва извеждането на основните приоритети и целеви гру-

пи, формулирането на общите и специфични цели и мерките и дейностите по разви-

тието на социалните услуги и социалното включване,  на областно ниво.  

След това ще бъдат провеждани обсъждания и консултации с всички заинтересовани 

страни в сферата на здравеопазване, образование, бюрата по труда, неправителстве-

ните организации до изготвянето на окончателния документ Стратегия за развитие 

на социалните услуги на областно ниво.  

Очаква се до края на годината тя да бъде разгледана и съгласувана с Областния съ-

вет за развитие. /с 

 

 

 



Стр. 3 
Брой 13(98) 

ОБЩИНА 

                                                                                              
“ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИ-

ТЕ РАЙОНИ” 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (2007-2013) 

 

 

Ако имате малко или средно земеделско стопанство, 

ако обработвате земя, отглеждате животни 

и искате Вашето стопанство да е жизнеспособно и пазарно ориентирано  

КАНДИДАТСТВАЙТЕ  

от 10 юни 2010 г. до 30 септември 2010 г. 
 

по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”от Програмата за разви-

тие на селските райони  

от ПРСР 2007 – 2013 г. 
 

Ние можем да Ви бъдем полезни! 
  

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО БЕЗПЛАТНО ЩЕ ИЗГОТВИ 

ВАШИЯ ПРОЕКТ и ще Ви предостави пълен комплект консултантски услуги  в нашите офиси, които може 

да намерите във всеки областен град! 

Целта на субсидията е да подпомогне производството на стопанствата и да се развие потенциала им към жизнено 

способни пазарно ориентирани стопанства. 

Финансират се полупазарни стопанства в процес на преструктуриране с по-нисък  икономически потенциал про-

извеждащи селскостопанска продукция предимно за собствена консумация и продаващи малка част от нея. 

Финансовата помощ по мярката е 7500 евро, които се изплащат по 1500  евро годишно за 

5 годишен период. 

Кандидатът за подпомагане трябва да представи бизнес план, който да съдържа информация за начина за 

развитие на стопанството за период от 5 години и  да показва как стопанството ще стане икономически жизнено спо-

собно и пазарно ориентирано. На третата година се извършва проверка от РА за постигнатите задължителни междинни 

цели (ръст на икономическия размер на стопанството минимум с 1.50 икономически единици) и поне една от избирае-

мите междинни цели. 

За повече информация и за безплатни консултации може да ползвате телефон 

*AGRO (*2476) или 070012476  
/на цената на един градски разговор от всички оператори/ 

За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, които отговарят на следните условия: 
1. Да са до 60 годишна възраст включително, към датата на кандидатстване.  

2. Да са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регис-

тър на земеделските производители, минимум 1 месец преди датата на кандидатстване.  

3. Да извършват земеделска дейност в стопанството, което не е съсобствено и/или съвместно притежание с друго лице, с изк-

лючение на случаите на съпружеска имуществена общност.  

4. Да отглеждат най-малко два вида земеделски култури или поне един вид земеделска култура и един вид животни.  

5. Нито една от отглежданите земеделски култури да не надвишава 85,00% от общия икономическия размер на земеделското 

им стопанство.  

6. Извършват земеделска дейност в стопанство с икономически размер между 1,00 и 4,00 икономически единици включител-

но.  

7. Обработват земеделски площи с размер не по-малко от 1 ха или 0,5 ха за трайни насаждения и/или лозя или 0,5 ха в случаи-

те, когато земеделските площи са разположени в планински район.  

8. Да са собственици и/или наематели и/или арендатори на земята, която е включена при определяне на изисквания минима-

лен размер на обработваемата площ по т.7. Договорът за аренда и/или наем трябва да е с минимален срок от 5 години, считано от 

датата на кандидатстване.  

9. Да са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения, използвани в животновъдната дейност, в слу-

чай че кандидатът развива и/или ще развива такава. Срокът на сключените договори за наем трябва да покрива минималния срок, за 

който животновъдните сгради и помещения ще бъдат използвани за земеделските производствени цели, съгласно бизнес плана.  

10. Да не са одобрени за финансиране по мярка „Създаване стопанства на млади фермери” от ПРСР /изискването се отнася и 

за съпруга/съпругата 

11. Да не са получили финансова помощ по мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 122 „Подобряване на 

икономическата стойност на горите” и 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” от ПРСР селските 2007-2013г.,  

12. НЕ получават пенсия за осигурителен стаж и възраст.  

13. НЯМАТ друго одобрено заявление за подпомагане по тази мярка/изискването се отнася и за съпруга/съпругата.  

В случаите, че кандидатът няма необходимото обучение (средно или висше образование) в областта по опазване на околната среда, той може 

да завърши обучителен курс по основните проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор и да участва в информацион-
ната дейност по същите проблеми предоставени по мярка „Професионално обучение, информационна дейност и разпространение на научните зна-

ния”. 

 

За повече информация в офиса на НССЗ -ШУМЕН  9703 Ул.”Цар Освободител” 99, ет.1 тел.: 054/ 833 164 
shumen.m@naas.government.bg 

 Насърчаване на кандидатстването и 

усвояване на средства от малките и средни 

фермери в периода 10 юни до 30 септември 

2010 г. по мярка 141 „Подпомагане на 

полупазарни стопанства в процес на 

преструктуриране” от Програмата за 

развитие на селските райони (ПРСР) 2007-

2013 г.  

 

ПУБЛИКУВАНИ СА ДВЕ ПОКАНИ КЪМ ОБ-

ЩИНИТЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРР 
Управляващият орган на ОП „Регионално развитие” публику-

ва покана за набиране на проектни предложения по схема: 

BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мер-

ки за предотвратяване на наводнения в градските агломера-

ции”. Цели на схемата са: Да се предпазят от наводнение се-

лищата в общините от агломерационните ареали с цел нама-

ляване на потенциалните неблагоприятни последици за чо-

вешкото здраве и околната среда; Да се предотвратят проце-

сите на ерозия на речното легло при реки, преминаващи през 

или в селища в агломерационните ареали; Да се предотвратят 

процесите на ерозия и абразия на морския бряг в селищата в 

общините от агломерационните ареали. 

Проектите следва да се изпълняват на територията на Репуб-

лика България в рамките на 86 общини от агломерационните 

ареали.  

BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мер-

ки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”. 

Цели на схемата са: Да се предпазят от наводнение селищата 

в 178-те малки общини с цел намаляване на потенциалните 

неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната 

среда; Да се ограничат рисковете от наводнения в селищата 

на 178-те малки общини, чрез прилагане на устойчиви мерки 

за борба с наводненията. Проектите следва да се изпълняват 

на територията на Република България, в рамките на 178 мал-

ки общини извън обхвата на градските агломерационни ареа-

ли.  

Крайният срок за набиране на проектни предложения по 2 

схеми е 01 ноември 2010 г. 

СЪОБЩЕНИЕ 
 

 На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправ-

ление и местната администрация във връзка с чл.77, ал.5 от Закона 

за горите и чл.6, ал.1, т.2 от Закона за опазване на земеделските зе-

ми, със Заповед №293/08.07.2010г. на кмета на община Смядово се 

ЗАБРАНЯВА: 

 Паленето на огън, изгарянето на стърнища и други 

растителни отпадъци в земеделските земи, както и опожаря-

ването на гори, храсталаци и треви в горите и земите от горс-

кия фонд и на 500 м от неговите граници на територията на 

Община Смядово. 

 

 Контрол по настоящата Заповед е възложен на кме-

товете на населените места, органите по Пожарна и аварийна 

безопасност и Държавно горско стопанство, гр.Смядово.  

 

 

НАБИРАТ СЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПЕ-

РАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА 

 Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-

2013г.” отправи покана за кандидатстване по процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към общински ад-

министрации с над 10 000 еквивалент жители. По процедурата ще се 

финансира изграждане, рехабилитация и модернизация на пречист-

вателни станции за отпадъчни води (ПСОВ), изграждане, рехабили-

тация, реконструкция и модернизация на канализационни мрежи и 

на водоснабдителни мрежи там, където трасето им съвпада с това на 

канализацията. 

Крайният срок за набиране на проектни предложения е 20 февруари 

2012 г. 

mailto:shumen.m@naas.gpvernment.bg
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13 юли  

Годишнина от Берлинския договор 

На 13 юли 1878 г. е подписан Берлинският до-

говор. Съгласно него Румъния получава Север-

на Добруджа, Сърбия - Нишко и Пиротско, 

Високата порта си връща Македония и Одрин-

ска Тракия. Между Дунав и Стара планина е 

създадено васално Княжество България (63 752 

кв. км и 1 740 000 души), а на юг от Балкана - 

автономна област Източна Румелия (35 901 кв. 

км и 816 000 души). 

 

17 юли 

Православната църква почита св. Марина  

 

20 юли 

Илинден - св. пророк Илия  

Свети Пророк Илия се тачи от всички христия-

ни като най-големия библейски пророк и заед-

но с Моисей - като един от двамата най-велики 

старозаветни мъже. Живял около 900 години 

пр. Христа в град Тесвия (Палестина), по вре-

мето на израилския цар Ахав.  

 

25 юли 

Успение на св. Анна  

Успение на св. Анна - църковен празник. На 

този ден православната църква почита успени-

ето на Света Анна - майката на Света Дева Ма-

рия. Чества се като покровителка на бремен-

ността, раждането и майчинството. На този ден 

не се работи, защото жените ще раждат трудно 

или ще помятат. 

Иконата на св. Ана се окичва с цветя, пред нея 

се поставят дарове. Имен ден имат хората, но-

сещи името Анна, Янa, Eнчo. Това е вторият 

ден през годината, посветен на света Анна. На 

9 декември се отбелязва Зачатие на Св. Анна. 

 

27 юли 

Православната Църква почита паметта на 

Св. Седмочисленици  

Почитта на българската църква към делото на 

равноапостолите Кирил и Методий и техните 

най-близки ученици Климент, Наум, Сава, Го-

разд и Ангеларий като се изразява и в общото 

им честване като св. Седмочисленици. За дата 

на общия празник се е утвърдил денят на успе-

нието на Климент Охридски (27 юли 916 г.), 

най-изявеният от Кирило-Методиевите учени-

ци. 

 

31 юли 

Богородични Заговезни  

От този ден започват Богородичните пости, 

които продължават две седмици и свършват с 

големия християнски празник Успение на 

Пресвета Богородица на 15 август. На този ден 

се прави трапеза с обредна "заговезнишка пи-

та", която се чупи, а не се реже. Ястията са 

блажни.  

 

На 31 юли Православната църква почита па-

метта на Св. Евдоким, роден в Кападокия 

(Мала Азия) в благочестивото семейство на 

Василий и Евдокия. Имен ден имат хората, 

носещи името Евдоким, Евдокия  

 

18 юли отбелязва-

ме годишнина от 

рождението на 

Васил Левски - 

най-обаятелния 

образ в нашата 

националноосво-

бодителна борба 

Апостол на свобо-

дата. 
 

 

 

На 19 юли 1879 г. е основан “Държавен вест-

ник”. Той е официално издание на държавата. 

Излиза за първи път в София на 28 юли 1879 г.  

 

На 23 юли отбелязваме годишнина от разст-

рела на Никола Вапцаров  

Никола Вапцаров е осъден на смърт на 23 юли 

1942 г. по дело 585/1942 срещу членове и сът-

рудници на ЦК на БРП (к) и разстрелян същия 

ден на гарнизонното стрелбище на Школата за 

запасни офицери в София. Той е разстрелян 

заедно с други дейците на БРП (к) Антон Ива-

нов (1884-1942), Антон Попов (1915-1942), Ата-

нас Романов (1911-1942), Петър Богданов (1908

-1942) и Георги Минчев (1907-1942).Никола 

Йонков Вапцаров е български поет, член на 

Българската комунистическа партия (преди 

легализирането и институционализирането и), 

през 1942 г. той е осъден на смърт за терорис-

тична дейност. Посмъртно е амнистиран, пора-

ди което ВКС отклонява искането за отмяна на 

присъдата му. Единствената стихосбирка на 

Вапцаров („Моторни песни“) излиза през 1940г. 

Носител е на Световната награда за мир. 

 

Годишнина от победата на хан Крум при 

Върбишкия поход се навършва на 26 юли. 

В нощта на 25 срещу 26 юли 811 г. българските 

войски, предвождани от хан Крум нанасят пъ-

лен погром на византийската войска в сражени-

ето при Върбишкия проход, по време на изтег-

лянето им от Плиска към Сердика (София). В 

сражението е убит византийският император 

Никифор І Геник, както и няколко висши воена-

чалници. Византийската армия е напълно разг-

ромена. След сражението хан Крум заповядва 

да отрежат главата на Никифор I Геник, която 

няколко дни е държана на показ, набита на кол. 

След това, пак по негова заповед, черепът на 

императора е обкован със сребро. От него бъл-

гарският хан пие в чест на своята победа. 

 

28 юли - Годишнина от началото на Първата 

Световна война  

Първата световна война започва с обявяването 

война от Австро-Унгария на Сърбия на 28 юли 

1914 г. - точно един месец след убийството на 

австро-унгарския престолонаследник Франц 

Фердинанд в Сараево (28 юни 1914 г.). Меж-

дувременно в Европа вече са се оформили два 

големи военни лагера - Тройният съюз (военно-

политически блок между Германия, Австро-

Унгария и Италия, образуван през 1882 г.) и 

Антантата (Русия, Англия, Франция).  

В рубриката за  местни творци 

ви представяме: 

Пенка Колева 

от град Смядово 

ЗАБРАВЕНИ 

 

Родни бащини ниви 

изоставени неорани, 

растат магарешки бодили,  

и грачат гладни врани.  

 

Със магаре полето ще орем  

голяма работа ще става,  

ОБЯВА 
 

ПРОДАВАМ 2 ФРИЗЕРА-

УПОТРЕБЯВАНИ. 
ЗА СПРАВКА: 0889494886 

Приемни дни: 

 

Д-р Севи СЕВЕВ-кмет 

Всяка СРЯДА-от 10 до12 часа 

 

Иванка ПЕТРОВА-зам.кмет 

Всеки ПЕТЪК-от 10 до12 часа 

 

Станислав АНГЕЛОВ -

зам.кмет 

Всеки ВТОРНИК-от 10 до12 

часа 

 

Радостин ДИМИТРОВ -

зам.кмет 

Всеки ЧЕТВЪРТЪК - от 10  

до 12 часа 

но що зимъска ще ядем  

май осил и слама. 

 

Хайде на нивите да идем сега  

да приберем що са родили,  

кой със сърп, кой с коса  

ще прибираме бодили. 

Започва раздаването на хранителни  

продукти 
 

Във връзка с отпускане на храни от интервенционните запаси на Евро-

пейския съюз на социално слаби граждани, Общинската организация на 

БЧК с помощта на Общинска администрация Смядово започва да раздава 

хранителни продукти на социално слаби лица по списък за цялата общи-

на, на които е била отпусната енергийна помощ за отоплителен период 

2009-2010г. 

 

 

 

 

 

Раздаването ще за-

почне на 19.07.2010г. 

от 8:30 до 17:00 часа в 

старата сграда на 

Община Смядово. 

 

 

 

 

 

Списък на правоимащите бенефициенти ще бъде изложен пред пункта. 

На правоимащите лица на първия транш ще бъдат раздадени: по 6 кг 

ориз; 1 кг захар; 2,2 кг макаронени изделия.  

 

 

 

Хранителните продукти ще се раздават лично срещу представен до-

кумент за самоличност-лична карта или паспорт; или с нотариално 

заверено пълномощно от правоимащия и личната карта на получате-

ля. 

 

 

Правоимащите лица в община Смядово са 617. 

 

Хранителните продукти ще бъдат раздадени на три транша: 

І транш-от 05.07.2010г. до 30.07.2010г. 

ІІ транш-от 09.08.2010г. до 08.09.2010г. 

ІІІ транш-от 04.10.2010г. до 12.11.2010г. 

 
 

Правоимащите лица през трите транша ще получат различни хранителни 

продукти-ориз, захар, брашно, спагети, макаронени изделия, бисквити. /с 

 

 

 

 


